WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 20142020
(zatwierdzonym Uchwałą nr 38/542/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia
26 czerwca 2016 r.)

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym Uchwałą nr
69/802/15/V z dnia 22 grudnia 2015 r.(z poźn. zm.) w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi
priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wprowadza się następujące zmiany:
1. W karcie Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych punkt 10 Alokacja UE (EUR) otrzymuje brzmienie:
Łącznie: 98 812 136 EUR
005 – 39 988 341 EUR
10. Alokacja UE (EUR)

009 – 6 411 849,64 EUR
010 – 26 783 237,79 EUR
011 – 19 968 361,27 EUR
012 – 5 660 346,30 EUR

2. W punkcie IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji podpunkt A.1.1 Krótki opis zakresu i
zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego otrzymuje brzmienie:
Zgodnie z logiką interwencji w ramach RPO WiM 2014-2020 rewitalizacja jest kompleksowym procesem
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe
(obejmujące kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne, środowiskowe)
prowadzone na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane
terytorialnie, w sposób zaplanowany i zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.
Narzędziem służącym realizacji tego procesu w ramach RPO WiM 2014-2020 jest zintegrowany projekt
rewitalizacyjny łączący interwencję Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. W ramach zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych realizowane będą
wyłącznie przedsięwzięcia kompleksowe i wynikające z Programu rewitalizacji obejmującego obszar
wyznaczony w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 20142020. Tego typu przedsięwzięcia, przygotowane z aktywnym współudziałem lokalnych społeczności, będą
dofinansowane w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych Programu. Warunkiem powodzenia
działań rewitalizacyjnych jest konieczność zwiększenia ich kompleksowości, dlatego też kompleksowość
przedsięwzięć rewitalizacyjnych wyraża się w integrowaniu działań w ramach różnych Osi priorytetowych.
System wdrażania RPO WiM 2014-2020 zapewni warunki umożliwiające skuteczną realizację projektów
rewitalizacyjnych m.in. poprzez:
−

działania dedykowane rewitalizacji,

−

premiowanie projektów realizowanych na obszarach rewitalizacji.

Ponadto, wszystkie przedsięwzięcia powinny być ukierunkowane na niwelowanie zjawisk związanych z
problemami społecznymi na danym obszarze, aktywizację społeczno-gospodarczą oraz podniesienie
jakości życia lokalnych społeczności. Dlatego też projektom infrastrukturalnym współfinansowanym z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego towarzyszyć będą powiązane z nimi działania
finansowane przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowych RPO WiM

2014-2020.
3. W punkcie IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji podpunkt A.1.2 Indykatywna alokacja
UE na projekty rewitalizacyjne, otrzymuje brzmienie:
Oś priorytetowa

Działanie/poddziałanie

Fundus
z

Indykatywn
a alokacja
UE (EUR)

Metoda preferencji

Oś 4 Efektywność
energetyczna

Działanie 4.3
Kompleksowa
modernizacja
energetyczna budynków

EFRR

17 000 000

Kryteria wyboru projektów.
Wydzielenie alokacji na projekty
rewitalizacyjne.

4. W załączniku 3 do SzOOP dla wszystkich Działań i Poddziałań tabela wymogów formalnych
o dotychczasowej treści:
WYMOGI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020
W trybie pozakonkursowym instytucja może określić tryb uzupełnienia wniosku o
dofinansowanie. W przypadku braku uzupełnienia wniosku lub niezłożenia wymaganych
wyjaśnień projekt nie zostaje dopuszczony do oceny lub dalszej oceny.
Lp.

1.

2.

Nazwa
wymogu

Definicja wymogu

Kompletność
wniosku

Wniosek o dofinansowanie jest
kompletny, spójny i sporządzony zgodnie
z instrukcją wypełniania wniosku o
dofinansowanie i regulaminem konkursu.

Kompletność
załączników

Załączniki do wniosku o dofinansowanie
są kompletne, spójne i sporządzone
zgodnie z instrukcją wypełniania
załączników i regulaminem konkursu.

Opis wymogu
Wymóg formalny zerojedynkowy.
Ocena spełniania wymogu polega na
przypisaniu im wartości logicznych
„tak” lub „nie”.
Wymóg formalny zerojedynkowy.
Ocena spełniania wymogu polega na
przypisaniu im wartości logicznych
„tak” lub „nie”.

zostaje zastąpiona tabelą warunków formalnych w brzmieniu:
WARUNKI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020
W trybie pozakonkursowym instytucja może określić tryb uzupełnienia wniosku o dofinansowanie. W
przypadku braku uzupełnienia wniosku lub niezłożenia wymaganych wyjaśnień projekt nie zostaje
dopuszczony do oceny lub dalszej oceny.
Lp.

1.

Nazwa warunku

Kompletność
wniosku i
załączników

Definicja warunku

Wniosek o dofinansowanie i załączniki są
kompletne, spójne i sporządzone zgodnie z
instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie
i regulaminem naboru.

Opis warunku
Warunek formalny
zerojedynkowy.
Ocena spełniania
warunku polega na
przypisaniu im
wartości logicznych

„tak” lub „nie”.

Warunek formalny
zerojedynkowy.
2.

Forma złożenia
wniosku i
załączników

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami
został złożony w formie określonej w regulaminie
naboru.

Ocena spełniania
warunku polega na
przypisaniu im
wartości logicznych
„tak” lub „nie”.
Warunek formalny
zerojedynkowy.

3.

Termin złożenia
wniosku i
załączników

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami
został złożony w terminie określonym w
regulaminie naboru.

Ocenia spełniania
warunku polega na
przypisaniu wartości
logicznych „tak” lub
„nie”.

5. W załączniku 3 do SzOOP dla Działania 4.1 Wspieranie wywarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych:.
a. W opisie znaczenia kryterium formalnego obligatoryjnego nr 3. Wartość projektu oraz
poziom dofinansowania projektu dodaje się zdanie: Kryterium powinno być spełnione na
moment oceny kryteriów formalnych.
b. W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych obligatoryjnych dodaje
się zdanie: Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.
c.

W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych specyficznych obligatoryjnych
dodaje się zdanie: Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.

d. Definicja kryterium merytorycznego ogólnego obligatoryjnego numer 2. Zgodność projektu z
zasadą horyzontalną równości szans kobiet i mężczyzn otrzymuje brzmienie:
„Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną
UE promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. oraz Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.
e. W opisie znaczenia kryterium merytorycznego specyficznego obligatoryjnego dodaje się
zdanie: Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej spełniania
kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.
f.

W opisie znaczenia kryterium merytorycznego punktowego – w zakresie
budowy/modernizacji sieci dystrybucyjnych numer 4 Wskaźnik jednostkowych kosztów
inwestycyjnych 1 km wspartej sieci:
dodaje się zdanie:

W ramach kryterium przewiduje się odstępstwo od jego założeń i zakresu, tj. dopuszcza się
zmiany kwot wynikające z rozstrzygnięć postępowań publicznych i konkurencyjności oraz
dodatkowych zadań nie dających się przewidzieć na moment składania wniosku
o dofinansowanie a niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. Zmiana w zakresie
zgodnym z opisanym powyżej odstępstwem nie skutkuje zmianą oceny spełniania
kryterium.
6. W załączniku 3 do SzOOP dla Działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w
MŚP:
a. W opisie znaczenia kryterium formalnego obligatoryjnego nr 3. Wartość projektu oraz
poziom dofinansowania projektu dodaje się zdanie: Kryterium powinno być spełnione na
moment oceny kryteriów formalnych.
b. W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych obligatoryjnych dodaje
się zdanie: Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.
c.

Definicja kryterium merytorycznego ogólnego obligatoryjnego „Zgodność projektu z zasadą
równości szans kobiet i mężczyzn” otrzymuje brzmienie:
„Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną UE
promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. oraz Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.

d. W opisie znaczenia kryterium merytorycznego specyficznego obligatoryjnego dodaje się
zdanie: Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej spełniania
kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.
e. W opisie znaczenia kryterium merytorycznego punktowego numer 4 „Wskaźnik
jednostkowych kosztów inwestycyjnych wyprodukowania 1 MWh energii”, dodaje się zdanie:
W ramach kryterium przewiduje się odstępstwo od jego założeń i zakresu, tj. dopuszcza się
zmiany kwot wynikające z rozstrzygnięć postępowań publicznych i konkurencyjności oraz
dodatkowych zadań nie dających się przewidzieć na moment składania wniosku
o dofinansowanie a niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. Zmiana w zakresie
zgodnym z opisanym powyżej odstępstwem nie skutkuje zmianą oceny spełniania
kryterium.
7. W załączniku 3 do SzOOP dla Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych – Schemat A i Schemat B:
a. W opisie znaczenia kryterium formalnego wyboru projektów (obligatoryjnego) nr 3. Wartość
projektu oraz poziom dofinansowania projektu dodaje się zdanie: Kryterium powinno być
spełnione na moment oceny kryteriów formalnych.
b. W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych obligatoryjnych dodaje
się zdanie: Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.
c.

Definicja kryterium merytorycznego ogólnego nr 2. Zgodność projektu z zasadą równości
szans kobiet i mężczyzn, otrzymuje brzmienie:
Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną UE
promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia

2013 r. oraz Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
d. W opisie znaczenia kryterium merytorycznego specyficznego obligatoryjnego dodaje się
zdanie: Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej spełniania
kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.
8. W załączniku 3 do SzOOP dla Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach
mieszkalnych:
a. W opisie znaczenia kryterium formalnego obligatoryjnego nr 3. Wartość projektu oraz
poziom dofinansowania projektu dodaje się zdanie: Kryterium powinno być spełnione na
moment oceny kryteriów formalnych.
b. W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych obligatoryjnych dodaje
się zdanie: Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.
c.

Definicja kryterium merytorycznego ogólnego nr 2. Zgodność projektu z zasadą równości
szans kobiet i mężczyzn, otrzymuje brzmienie:
Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną UE
promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. oraz Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

d. W opisie znaczenia kryterium merytorycznego specyficznego obligatoryjnego dodaje się
zdanie: Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej spełniania
kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.
e. W opisie znaczenia kryterium merytorycznego punktowego nr 1. Nakład ze środków UE na
jednostkową oszczędność energii dodaje się zdanie:
W ramach kryterium przewiduje się odstępstwo od jego założeń i zakresu, tj. dopuszcza się
zmiany kwot wynikające z rozstrzygnięć postępowań publicznych i konkurencyjności oraz
dodatkowych zadań nie dających się przewidzieć na moment składania wniosku
o dofinansowanie a niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. Zmiana w zakresie
zgodnym z opisanym powyżej odstępstwem nie skutkuje zmianą oceny spełniania kryterium.
9. W załączniku 3 do SzOOP dla Poddziałania 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna):
a. W opisie znaczenia kryterium formalnego obligatoryjnego nr 3. Wartość projektu oraz
poziom dofinansowania projektu dodaje się zdanie: Kryterium powinno być spełnione na
moment oceny kryteriów formalnych.
b. W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych obligatoryjnych dodaje
się zdanie: Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.
c.

W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych specyficznych obligatoryjnych
dodaje się zdanie: „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.”

10. W załączniku 3 do SzOOP dla Poddziałania 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim
obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis



W opisie znaczenia kryterium formalnego obligatoryjnego nr 3 pn. „Wartość projektu oraz
poziom dofinansowania” dodaje się zdanie: „Kryterium powinno być spełnione na moment
oceny kryteriów formalnych”.



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych obligatoryjnych dodaje
się zdanie: „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.”



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych specyficznych obligatoryjnych
dodaje się zdanie: „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełniania kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.”

11. W załączniku 3 do SzOOP dla Poddziałania 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii


W opisie znaczenia kryteria formalnego obligatoryjnego nr 3 pn. „Wartość projektu oraz
poziom dofinansowania” dodaje się zdanie: „Kryterium powinno być spełnione na moment
oceny kryteriów formalnych”.



W opisie znaczenia wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych obligatoryjnych dodaje się
zdanie: „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej spełniania
kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.”



Definicja kryterium merytorycznego ogólnego obligatoryjnego „Zgodność projektu z zasadą
równości szans kobiet i mężczyzn” otrzymuje brzmienie:
„Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną UE
promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
oraz Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.



W opisie znaczenia kryterium merytorycznego specyficznego obligatoryjnego dodaje się
zdanie: „Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej spełniania
kryterium w zakresie określonym w regulaminie konkursu.”

 W opisie znaczenia kryterium merytorycznego punktowego nr 2 pn. „Wskaźnik jednostkowych
kosztów inwestycyjnych uniknięcia emisji 1 Mg CO2” oraz w kryterium merytorycznego
punktowego nr 3 pn. „Wskaźnik jednostkowych kosztów inwestycyjnych wyprodukowania 1
MWh energii” dodaje się zdanie: „W ramach kryterium przewiduje się odstępstwo od jego
założeń i zakresu, tj. dopuszcza się zmiany kwot wynikające z rozstrzygnięć postępowań
publicznych i konkurencyjności oraz dodatkowych zadań nie dających się przewidzieć na
moment składania wniosku o dofinansowanie a niezbędnych do prawidłowej realizacji
projektu. Zmiana w zakresie zgodnym z opisanym powyżej odstępstwem nie skutkuje zmianą
oceny spełniania kryterium.
12. W części VII Inne – Słownik terminologiczny zmienia się definicje terminów:
a. dofinansowanie o dotychczasowej treści:
dofinansowanie

Współfinansowanie UE lub
współfinansowanie krajowe
z budżetu państwa.

otrzymuje brzmienie:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020

dofinansowanie

Współfinansowanie UE lub
współfinansowanie krajowe
z budżetu państwa,
wypłacane na podstawie
umowy o dofinansowanie
projektu albo decyzji o
dofinansowaniu projektu.

USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie
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b. kryteria wyboru projektów o dotychczasowej treści:
kryteria wyboru
projektów

Zestaw warunków, które
musi spełnić projekt aby
uzyskał dofinansowanie

na podstawie źródeł rozproszonych

otrzymuje brzmienie:
kryteria wyboru
projektów

Kryteria umożliwiające ocenę
projektu opisanego we wniosku
o dofinansowanie projektu,
wybór projektu do
dofinansowania i zawarcie
umowy o dofinansowanie
projektu albo podjęcie decyzji o
dofinansowaniu projektu,
zgodne z warunkami, o których
mowa w art. 125 ust 3 lit. a
rozporządzenia ogólnego
zatwierdzone przez komitet
monitorujący, o którym mowa
w art. 47 rozporządzenia
ogólnego
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13. W części VII Inne – Słownik terminologiczny dodaje się termin warunki formalne w brzmieniu:
warunki
formalne

Warunki odnoszące się do
kompletności, formy oraz terminu
złożenia wniosku o dofinansowanie
projektu, których weryfikacja odbywa się
przez stwierdzenie spełniania albo
niespełniania danego warunku.
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